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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на членот 75  ставови 1  и 2  од Уставот на Република Македонија,
претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република
Македонија издаваат

УКАЗ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И
ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ  ЗА ТРГОВИЈА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за трговија,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 9 јуни 2015

година.

Бр. 08-2509/1
9 јуни 2015 година

Скопје

Претседател
на Собранието на Република

Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

Претседател
на Република Македонија,
д-р Ѓорге Иванов, с.р.

ЗАКОН  ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ТРГОВИЈА

Член  1
Во Законот за трговија (“Службен весник на Република Македонија“ број 16/2004,

128/2006, 63/2007, 88/2008, 159/2008, 20/2009, 99/2009, 105/2009, 115/10, 158/10, 36/11,
53/11, 148/13 и 164/13), во членот 3 став 1 во алинејата 2 сврзникот “и“ се заменува со
точка и запирка и се додава нова алинеја 3, која гласи:

“-физички лица-граѓани кои вршат увоз за сопствени потреби на употребувани моторни
возила и.“

Член  2
Во член 15 по ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:
“Трговија на мало на стари моторни возила може да се врши и на посебно уреден

простор за продажба на стари моторни возила-автоплацеви.“

Член  3
Во членот 22 по зборовите: “посебните пазари на големо и мало“ се става запирка и се

додава зборот “автоплацеви“.

Член  4
Во членот 30 по алинеја 3 се додава нова алинеја 4, која гласи:
“-ограничување на бројот на употребувани моторни возила кои физичките лица-граѓани

за сопствени потреби можат да ги увезуваат и ограничување на временскиот период на
увоз;.“
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Член  5
Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија да

утврди пречистен текст на Законот за трговија.

Член 6
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на

Република Македонија”.
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